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PRZEDSZKOLA ZAMKNIĘTE

Od minionej środy miały być otwarte żłobki i przedszkola. 
Ale nie są – samorządy zarządzające uważają, że dla bez-
pieczeństwa placówki opiekuńcze, wychowawcze i eduka-
cyjne dla najmłodszych powinny pozostać zamknięte dłużej. 
Na terenie powiatu wejherowskiego funkcjonują też przed-
szkola prywatne – tu o otwarciu decydują ich właściciele.
str. 2-3

NOWY PARKING JUŻ GOtOWY

Mieszkańcy mogą już korzystać 
z nowego parkingu wielofunkcyj-
nego pomiędzy drogą krajową nr 
6 a torami PKP, przy dworcu kole-
jowym. Parking jest podstawowym 
elementem Węzła Integracyjnego 
Wejherowo (Kwiatowa), który 
usprawni transport.
str. 5

POWstAJe MINI BOIsKO

Rozpoczęły się prace związane 
z budową mini boiska przy uli-
cy Kostki Napierskiego w Rumi. 
Obiekt sportowy będzie przezna-
czony do gry w piłkę nożną. Inwe-
stycja realizowana jest w ramach 
Budżetu Obywatelskiego, a jej 
koszt to ponad 220 tys. zł.
str. 8
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Rząd zezwolił na otwarcie żłobków i przed-
szkoli od środy 6 maja, ale ostateczną decyzję 
pozostawił władzom samorządowym. 

Żłobki i przedszkola w powiecie wejherow-
skim, których organem zarządzającym są 
samorządy miast i gmin, nie zostały jeszcze 
otwarte. Jak zatem wygląda to w poszczegól-
nych gminach i kiedy rodzice będą mogli (oraz 
czy będą chcieli) wysłać swoje dzieci z powro-
tem do placówek?

WejheroWo
Przedstawiciele władz miasta poinformowali, 

że z uwagi na wszelkie środki bezpieczeństwa, 
a także spełnienie wymogów według wytycz-
nych Ministra Edukacji oraz Głównego In-
spektora Sanitarnego dla przedszkoli i oddzia-
łów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Miasta Wejhero-
wa, termin 6 maja nie był realny.

Obecnie samorząd Wejherowa, wspólnie 
z placówkami przedszkolnymi, przygotowuje 
się do spełnienia wymogów według wytycz-
nych przeciwepidemicznych GIS oraz Mi-
nistra Edukacji, jednocześnie opracowując 
szczegółowy plan wdrażania ww. rozporzą-
dzenia w przedszkolach i oddziałach przed-
szkolnych w szkołach podstawowych przez 
nią prowadzonych.

Kiedy placówki zostaną otwarte? Na razie 
wiadomo tylko, że przedszkola i oddziały przed-
szkolne w szkołach podstawowych prowadzo-
nych przez Gminę Miasta Wejherowa pozostaną 
zamknięte co najmniej do końca bieżącego ty-
godnia, tj. do 8 maja br. Czy będą otwierane od 
poniedziałku? W dniu zamykania tego wydania 

gazety nie było to jeszcze wiadomo, jeśli decyzja 
zostanie podjęta, będziemy o tym informować 
na naszym portalu GWE24.pl. 

rumia
Samorząd Rumi poinformował, że rumskie 

przedszkola i żłobki na razie pozostaną za-
mknięte.

- Po skonsultowaniu bieżącej sytuacji z dy-
rektorami szkół i przedszkoli, przedstawiciele 
władz miasta zdecydowali, że ze względów 
bezpieczeństwa oraz niemożności dostosowa-
nia się w tak krótkim terminie do wszystkich 
odgórnych zaleceń (Głównego Inspektora Sa-
nitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Mini-
sterstwa Edukacji Narodowej) przywrócenie 
działalności opiekuńczej placówek przed-
szkolnych 6 maja nie było możliwe – czytamy 
w oficjalnym komunikacie. - Władze miasta 
chcą mieć stuprocentową pewność, że nic nie 
zagraża dzieciom oraz osobom, które będą się 
nimi opiekować. 

Podejmowane są działania mające na celu 
przygotowanie opieki dla dzieci rodziców, któ-
rzy najbardziej tego potrzebują. Dyrektorzy 
samorządowych przedszkoli i szkół podstawo-
wych, w których funkcjonują oddziały przed-
szkolne, kontaktują się z rodzicami i opiekuna-
mi w celu zbadania potrzeb w zakresie opieki 
nad dziećmi.

W związku z zamknięciem placówek rodzice 
mogą pobierać zasiłek opiekuńczy. 

reda
Jak wiele innych samorządów, także i redzkie 

władze nie zgodziły się na powrót dzieci do 
przedszkoli od 6 maja. 

W Redzie funkcjonują dwa miejskie przed-
szkola i oddziały przedszkolne w szkołach 
podstawowych. 

- Jako organ założycielski i prowadzący 

odczuWalne zmiany
Mieszkańcy Lotniska i Starej Rumi, którzy 

na co dzień przemieszczają się ulicą Marii 
Konopnickiej, wkrótce powinni poczuć ulgę. 
Charakteryzująca się licznymi nierówno-
ściami piaskowa droga w najbliższych tygo-
dniach przestanie być skupiskiem trudnych 
do pokonania głębokich kałuż. 

– Ulica Marii Konopnickiej jest obecnie 
w fatalnym stanie. Okoliczni mieszkańcy od 
kilkudziesięciu lat upominali się o naprawę 
nawierzchni, ponieważ zdarzało się, że jej 
stan uniemożliwiał przejazd, między innymi 
przez olbrzymie kałuże – podkreśla radna Te-
resa Hebel. – Ta inwestycja znacząco wpłynie 
nie tylko na komfort i bezpieczeństwo okolicz-
nych mieszkańców, ale wszystkich jej użyt-
kowników – dodaje.

Szeroki zakreS prac
Ulica Marii Konopnickiej zostanie wybu-

dowana w całości, od ulicy Kościuszki do 
ulicy Żołnierzy I Dywizji Wojska Polskiego, 
wraz z krótkim odcinkiem ulicy Marii Skło-
dowskiej-Curie. Inwestycja obejmuje budowę 
kolektora kanalizacji deszczowej, przebudo-
wę wodociągu wraz z adaptacją przyłączy do 
posesji, jak i budowę jezdni, chodników oraz 
zatok parkingowych – wszystko z betonowej 
kostki brukowej. Dla poprawy bezpieczeń-
stwa zostanie wyniesionych kilka skrzyżowań, 
powstaną także progi zwalniające. Teren zo-
stanie również odpowiednio zagospodarowa-
ny pod względem miejskiej zieleni.

praWie 3 miliony złotych
Budowa ulicy Marii Konopnickiej będzie 

realizowana wspólnie z gdyńskim PEWIK-
iem. Do zadań gminy należy układ drogowy, 
kanalizacja deszczowa i usunięcie kolizji. Na-
tomiast PEWIK zajmie się przebudową wodo-
ciągu. Całkowity koszt inwestycji to 2,8 mln 
zł, z czego ponad 600 tys. zł stanowi zdobyte 
dofinansowanie.

– Jedna z najdłuższych ulic na Lotnisku powsta-
je dzięki skutecznej walce o środki zewnętrzne – 
zaznacza Ariel Sinicki, wiceburmistrz Rumi. 
– Mimo sytuacji związanej z koronawirusem 
nie chcemy wstrzymywać miejskich inwestycji. 
Chcemy, żeby ludzie mieli pracę, a mieszkańcy 
odczuwali poprawę jakości życia – dodaje.

Prace budowlane rozpoczną się najprawdo-
podobniej w połowie maja, a zakończą w sierp-
niu tego roku.

Ulica Marii Konopnickiej przejdzie metamorfozę
Rumia | Firma Hydro-Mag z Chmielna zajmie się budową ulicy Marii Konopnickiej oraz fragmentu ulicy Marii Skłodowskiej-Curie w Rumi. W ra-
mach inwestycji powstanie m.in. nawierzchnia ulic, sieć kanalizacji deszczowej oraz nowa sieć wodociągowa. Prace ruszą jeszcze w tym miesiącu. 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie,
Czas, w którym przyszło nam funkcjonować, wymaga od nas 
wszystkich pełnej mobilizacji i współpracy. Zdajemy sobie sprawę 
z ogromnego wysiłku, jaki wkładacie w wychowywanie i edu-
kację swoich dzieci. Szczególnie teraz, kiedy wielu z Was łączy 
swoją pracę zawodową z opieką nad najmłodszymi. Chcieliby-
śmy Wam za to bardzo podziękować.
Rząd bez wcześniejszych konsultacji i zapowiedzi poinformował, 
że samorządy mogą otworzyć przedszkola i oddziały przedszkol-
ne w szkołach, stosując się do wytycznych Głównego Inspek-
toratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. Ostateczną decyzję w tej sprawie pozosta-
wiono samorządom.
Po skonsultowaniu bieżącej sytuacji z dyrektorami oraz szcze-
gółowej analizie warunków panujących w samorządowych 
placówkach przedszkolnych na terenie Rumi, zdecydowaliśmy, że 
obecnie nie ma możliwości przywrócenia opiekuńczej działal-
ności szkół i przedszkoli w sposób zapewniający dostateczne 
bezpieczeństwo dzieciom i opiekunom.
Realizacja wytycznych, które zostały przedstawione na stronie 
internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, wymusza na 
nas i dyrektorach placówek podjęcie wielu działań, a w szcze-
gólności: ograniczenie liczby dzieci, przygotowanie i wdrożenie 
poważnych zmian w sposobie organizacji opieki nad dziećmi, 
wdrożenie zasad gwarantujących bezpieczeństwo dzieciom 
i pracownikom, a także wyodrębnienie pomieszczeń do izolacji. 
Konieczność dostosowania się do tych wytycznych powoduje, że 
nie ma możliwości powrotu dzieci do przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych 6 maja. Potrzebujemy więcej czasu.
W najbliższych dniach będziemy podejmować działania mające 
na celu przygotowanie opieki dla najmłodszych dzieci rodziców, 
którzy najbardziej tego potrzebują. Dyrektorzy samorządo-
wych przedszkoli i szkół podstawowych, w których funkcjonują 
oddziały przedszkolne, skontaktują się z Państwem w celu 
zbadania potrzeb w zakresie opieki nad dziećmi.
Zanim podejmiemy ostateczną decyzję o sposobie organizacji 
opieki, musimy mieć stuprocentową pewność, że nic nie zagraża 
Waszym pociechom oraz osobom, które będą się nimi opiekować. 
Przypominamy również, że w związku z zamknięciem placówek 
rodzice mogą pobierać zasiłek opiekuńczy i raz jeszcze serdecznie 
dziękujemy wszystkim mieszkańcom naszego miasta za wyrozu-
miałość, rozsądek oraz zachowanie spokoju.
Podpisano: Michał Pasieczny, burmistrz Rumi

rumia na razie 
nie otWiera przedSzkoli
Po skonsultowaniu bieżącej sytuacji z dyrektorami szkół 
i przedszkoli, władze Rumi zdecydowały, że ze względów 
bezpieczeństwa oraz niemożności dostosowania się w tak 
krótkim terminie do wszystkich odgórnych zaleceń przy-
wrócenie działalności opiekuńczej placówek przedszkol-
nych jak na razie nie jest możliwe. Poniżej przedstawiamy 
pełną treść listu skierowanego do rodziców i opiekunów.

Przedszkola i żłobki 
pozostają zamknięte

POWiaT | Od minionej środy miały być otwarte żłobki i przedszkola. Ale nie są – samorządy uważają, 
że dla bezpieczeństwa placówki opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne dla najmłodszych powinny 
pozostać zamknięte dłużej. Niewykluczone, że niektóre gminy otworzą przedszkola w poniedziałek.
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Płyny do dezynfekcji 
już w przedszkolach

OgłOszenie 121/2020/DB

Burmistrz  
miasta rumi

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy 
w urzędzie miasta rumi:

» Podinspektor lub inspektor w Referacie 
Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Wy-
działu Rozwoju Miasta Urząd Miasta Rumi, 
84-230 Rumia, ul. sobieskiego 7 w pełnym 
wymiarze czasu pracy.

szczegółowa treść ogłoszenia o naborze 
dostępna jest na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Rumi oraz w Biuletynie informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Rumi 
/www.bip.rumia.pl/”.

OgłOszenie 116/2020/DB

musimy jednoznacznie określić, kiedy 
możemy otworzyć nasze placówki, czy -  
z uwagi na bezpieczeństwo - pozostawić 
nadal zamknięte. – mówi Łukasz Kamiń-
ski, zastępca burmistrza ds. społecznych 
i oświaty -   Naszym zdaniem,  przy obec-
nej ilości potwierdzonych zachorowań 
i wiedzy na temat dróg rozprzestrzenia-
nia się koronawirusa, otwarcie przed-
szkoli stwarzałoby realne zagrożenie dla 
dzieci, rodziców i opiekunów.

Minister Zdrowia podkreśla, że zapew-
nienie opieki w przedszkolach i w żłob-
kach jest niezbędne z punktu widzenia 
rodziców, którzy muszą wrócić do pracy. 
Minister Edukacji Narodowej, wspólnie 
z Głównym Inspektorem Sanitarnym 
i Ministrem Zdrowia, przygotował wy-
tyczne dla dyrektorów przedszkoli i or-
ganów prowadzących. Aby ponownie 
otworzyć przedszkole lub żłobek, trzeba 
spełnić szereg warunków sanitarnych, or-
ganizacyjnych i kadrowych.

- Wiemy, jak trudne dla rodziców małych 
dzieci jest łączenie opieki i pracy zdalnej lub 
konieczności wyjścia do pracy. Zrobimy 
wszystko, aby jak najszybciej bezpiecznie 
otworzyć nasze przedszkola. Obecnie pro-
wadzimy rozpoznanie, jakie jest w tej chwili 
zapotrzebowanie na opiekę dla dzieci ro-
dziców pracujących lub chcących do pracy 
powrócić. – mówi Łukasz Kamiński – Ra-
zem z  dyrektorami placówek dokładnie 
analizujemy wytyczne pod kątem naszych 
przedszkoli i możemy już stwierdzić, że 
na odpowiednie przygotowanie placówek 
na powrót dzieci potrzeba około 2 tygodni. 
Musimy być pewni, że najmłodszym, ani ich 
rodzicom i opiekunom nic nie zagraża.

Gmina luzino
Przedszkola i żłobki w gminie Luzino od 

6 maja nie są otwarte. Jak poinformowali 
nas przedstawiciele władz gminy, nie byli 
w stanie w tak krótkim czasie spełnić wy-
mogów sanitarnych, narzuconych przez 
rząd i Główny Inspektorat Sanitarny. 
Gmina przygotowuje się, aby placówki 
otworzyć  w poniedziałek, 11 maja. Ale 
samorządowcy podkreślają, że jest bardzo 
małe zainteresowanie samych rodziców 
maluchów. Dwie szkoły przekazały infor-
mację, że chętnych nie ma w ogóle, z po-
zostałych placówek jest zaledwie po kilka 
osób, które zgłosiły potrzebę zapewnienia 
opieki przedszkolnej. 

Gmina Szemud
Przedszkola i oddziały przedszkolne 

w gminie Szemud pozostają zamknięte. 
Po zapoznaniu się z ilością zaintereso-
wanych rodziców dotyczącym otwarcia 
przedszkoli, które w skali Gminy stanowi 
zaledwie niecałe 2,5%, wójt gminy zade-
cydował o tym, że na razie placówki nie 
zostaną otwarte. 

- Zdaję sobie sprawę, że dla części z Pań-
stwa to może być spore utrudnienie – po-
informował wójt gminy. - Jednak zdrowie 
i bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze 
– ryzyko rozprzestrzeniania się koronawi-
rusa jest nadal zbyt duże. W przypadku 
żłobków i przedszkoli, które w naszej gmi-
nie prowadzą podmioty prywatne, każdy 
z nich podejmie decyzje autonomicznie. 
Na bieżąco monitorujemy sytuację. De-
cyzję o ponownym uruchomieniu zajęć 
opiekuńczych w przedszkolach i oddzia-
łach przedszkolnych zmieścimy z wyprze-

dzeniem na stronie internetowej oraz po-
informujemy rodziców.

Gmina GnieWino
Tu także gmina nie widziała możliwości 

otwarcia żłobków i przedszkoli od środy. 
W miniony wtorek samorządy otrzyma-
ły wytyczne z Sanepidu. Władze gminy 
podkreślają, że w ciągu niespełna doby 
nie dało się dostosować obiektów do tych 
wymogów. 

- Obecnie trwa jeszcze sprawdzanie 
liczby rodziców zainteresowanych opieką 
dla swoich dzieci – poinformowano nas 
w Urzędzie Gminy Gniewino. - Dyrek-
torzy placówek opracowują szczegółowe 
procedury oraz ustalają kwestie organiza-
cyjne z rodzicami. Podchodzimy do tego 
na spokojnie, rozważamy termin otwarcia 
placówek 11 maja lub 18 maja. Ale osta-
teczną decyzję będzie można podjąć naj-
wcześniej w ciągu kilku najbliższych dni. 

Przedstawiciele władz gminy zwracają 
też uwagę na fakt, że przy obecnych zale-
ceniach sanitarnych (m.in. maksymalną 
ilość dzieci na metr kw. placówki) gmina 
lokalowo ma bardzo niewiele miejsca. Do 
tego na chwilę obecną jest bardzo małe za-
interesowanie opieką w szkołach i przed-
szkolach dla najmłodszych.

Gmina linia
Kiedy będą otwarte przedszkola i żłobki 

w gminie Linia? Nie wiadomo. 
- Codziennie robimy rozeznanie, na bie-

żąco konsultujemy to z dyrektorami pla-
cówek oraz z rodzicami dzieci – wyjaśnia 
Bogusława Engelbrecht, wójt gminy Linia. 
- Co ciekawe, na razie nie mamy żadnego 
konkretnego przypadku, w którym rodzic 
opowiedziałby się jednoznacznie za tym, 
aby niezbędne było zapewnienie opieki 
przedszkolnej. A zatem w praktyce na 
dzień dzisiejszy nie mamy nawet dla kogo 
otwierać placówek. Rodzice bardziej chcą 
uzyskać informacje, chcą wiedzieć, jak 
otwieranie przedszkoli ma to wyglądać 
i jakie będą obowiązywać zasady. Trzeba 
wziąć pod uwagę wiele aspektów, bo jeśli 
otworzylibyśmy np. placówkę dla 5 osób, 
to co choćby z wyżywieniem? Dla tak ma-
łej ilości osób żadna firma zewnętrzna, 
oferująca catering, nie przyjedzie. 

Wójt gminy zapowiada, że decyzja ma 
być podjęta w ciągu kilku dni, w zależno-
ści m.in. od tego, co powiedzą dyrektorzy 

placówek (mają określić, jakie są najwięk-
sze problemy, jak je można rozwiązać i co 
w pierwszej kolejności trzeba przygoto-
wać, aby spełnić rygorystyczne wymogi). 

Gmina WejheroWo 
Ryszard Stachurski, sekretarz gminy 

Wejherowo, nie pozostawia wątpliwości 
– na razie przedszkola i żłobki w gminie 
Wejherowo pozostają zamknięte. 

- Nie otwieramy ich w trosce o zdro-
wie i życie naszych mieszkańców – mówi 
wprost sekretarz gminy. - Co istotne, jest 
brak zainteresowania otwarciem w chwili 
obecnej placówek przez rodziców. To wła-
śnie rodzice dzieci zgłaszają do nas obawy, 
że ich dzieci mogą się zarazić i następnie 
zarazić dziadków. W naszej gminie ok. 
40 proc. dzieci mieszka nie tylko z rodzi-
cami, ale też z dziadkami! Ponadto część 
rodziców uważa, że decyzja rządu, aby od 
środy 6 maja gminy zapewniały opiekę 
przedszkolną i w żłobkach, to decyzja nie 
merytoryczna, lecz polityczna. Pojawiają 
się takie opinie: „jeśli Sejm będzie obrado-
wał w sali plenarnej, a nie zdalnie, to wtedy 
można też myśleć o otwieraniu placówek 
opiekuńczych i edukacyjnych – a teraz 
posłowie i senatorowie zachowują nadzwy-
czajne środki ostrożności, a dzieci mają się 
spotykać z innymi i ryzykować zarażenie 
siebie i innych członków rodziny”. 

Sekretarz podkreśla również, że wymogi 
Głównego Inspektora Sanitarnego są – 
kolokwialnie mówiąc – absurdalne i nie-
możliwe do spełnienia. 

- Nie jesteśmy w stanie im sprostać – 
podkreśla Stachurski. - Musielibyśmy np. 
wyrzucić wszystkie pluszowe zabawki, po-
zrywać dywany czy wykładziny w salach, 
a zabawki odkażać za każdym razem, 
gdy dotknie ich dziecko. To nierealne. 
Co zatem dalej? Będziemy monitorowa-
li sytuację i w zależności od tego, jak się 
będzie rozwijać epidemia w naszym kraju, 

podejmiemy stosowne decyzje. A niestety 
sytuacja związana z koronawirusem nie 
poprawia się. Polska jest jednym z zaled-
wie 4 krajów europejskich, w których nie 
ma sukcesów na polu walki z epidemią. 

Gmina łęczyce
Termin, kiedy dzieci będą mogli oddać 

dzieci do przedszkoli i żłobków pozostaje 
nieustalony. Niewykluczone, że pierwsze 
z placówek zaczną się otwierać od po-
niedziałku, 11 maja, ale decyzja nie jest 
jeszcze podjęta. 

Zainteresowanie oddawaniem dzieci do 
placówek opiekuńczych, wychowawczych 
i edukacyjnych wśród zainteresowanych 
rodziców jest bardzo niewielkie, na dzień 
dzisiejszy wynosi ok. 5 proc. i – co ciekawe 
– spada. Część rodziców, która początko-
wo zadeklarowała chęć posłania dziecka 
do przedszkola, zmieniła zdanie. 

Gmina choczeWo 
Poniedziałek 11 maja to dzień, w któ-

rym ma zostać uruchomiona opieka dla 
najmłodszych mieszkańców. 

- Nie otwieramy w tym tygodniu, ponie-
waż musimy dostosować wszystko do wy-
mogów – poinformowano nas w Urzędzie 
Gminy Choczewo. - Musimy zaopatrzyć 
szkoły w niezbędne wyposażenie oraz do-
stosować pomieszczenia, z których będą 
korzystać dzieci i ich wychowawcy. Jeśli 
chodzi o zainteresowanie przez samych 
rodziców, to mamy zgłoszenia od osób, 
dla których uruchomienie opieki nad ich 
dziećmi jest potrzebne. W jednej szkole 
to kilkanaście takich deklaracji, w drugiej 
jest większe zainteresowanie. Na pewno 
uruchomimy dwa oddziały – co będzie 
później to zobaczymy, czy kolejni rodzice 
będą chcieli dopisać swoje dzieci. W za-
leżności od potrzeb i wytycznych będzie-
my podejmowali kolejne decyzje. 

Rafał Korbut

Reda | Trwa przygotowywanie żłobków, przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych do ponownego przyjęcia dzieci.

Wojewoda Dariusz Drelich przekazał pomorskim samorządom oko-
ło 90 tysięcy litrów środków odkażających dla żłobków i przedszkoli, 
z czego do Redy trafiło ponad 1300 litrów. We wtorek i środę samorząd 
zorganizował dystrybucję do placówek działających na terenie miasta, 
zarówno miejskich, jak i prywatnych. Płyn rozdzielany był w zależno-
ści od liczby dzieci w placówce. Po odbiór zgłosili się wszyscy. Na linii 
wojewoda – gminy pośrednikiem są powiaty. W dostarczeniu płynów 
do poszczególnych starostw pomogła Państwowa Straż Pożarna. Środ-
ki dezynfekcyjne z powiatów gminy odbierały we własnym zakresie, 
przekazując do placówek działających na swoim terenie.

- Nieocenionej pomocy podczas tej akcji udzielił nam pan Robert 
Krzan, który swoim własnym samochodem i  w czasie wolnym prze-
wiózł cały nasz przydział płynu dezynfekcyjnego  z Wejherowa do 
Redy – mówi Łukasz Kamiński, zastępca burmistrza Redy.

Szczegółowe wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego dla przed-
szkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form 
wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi do lat 
3 dostępne są na stronie: www.gis.gov.pl
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- Była to sesja nadzwyczajna również 
z powodu nadzwyczajnych środków 
ostrożności i bezpieczeństwa związanych 
z epidemią. - wyjaśnia Jacek Gafka, prze-
wodniczący rady miasta. - Radni obra-
dowali w nowo wybudowanej Hali Spor-
towej przy Szkole Podstawowej nr 5 tak, 
aby zapewnić duże odległości pomiędzy 
poszczególnymi osobami. Radni wcho-
dzi na salę pojedynczo w wyznaczanych 

godzinach, żeby nie gromadzili się przed 
drzwiami i w przejściu. Wszyscy mieli na 
sobie maseczki, wypełnili specjalną an-
kietę bezpieczeństwa i została im przez 
ratownika medycznego zmierzona tem-
peratura przed wejściem na salę. Sesja od-
była się bez udziału publiczności. Obrady 
przebiegały sprawnie.

- W miarę posiadanych możliwości 
prawnych i finansowych szukamy roz-

wiązań, aby pomóc tym, którzy z dnia na 
dzień stracili możliwość zarabiania na ży-
cie i nie mają na to wpływu. Już wcześniej 
podjąłem w tej sprawie stosowne decyzje. 
– mówi Krzysztof Hildebandt, prezydent 
Wejherowa. – Zdaję sobie sprawę, że na-
sza pomoc, to zapewne za mało jak na 
potrzeby przedsiębiorców, ale to bardzo 
dużo, jak na możliwości miasta w obliczu 
kryzysu, który również bardzo mocno już 

uderza w samorząd. Wszyscy mamy na-
dzieję, na odmrożenie gospodarki oraz, 
że rządowi uda się realizować obietnice, 
które premier i prezydent zapowiedzieli 
w Tarczy Antykryzysowej.

pakiet pomocy 
dla przedSiębiorcóW

Prezydent Miasta Krzysztof Hildebrandt 
w uzasadnionych przypadkach rozkła-
da na raty lub odracza termin płatności 
podatku od nieruchomości za miesiąc 
marzec i kolejne miesiące, nawet do dnia 
30 listopada br., czyli znacznie dłużej niż 
przewiduje to ustawa z dnia 31 marca 
2020 r. z Tarczy Antykryzysowej.

Ponadto Prezydent Wejherowa w dro-
dze zarządzenia ustalił szczególną stawkę 
czynszu najmu lokali użytkowych oraz 
dzierżawy gruntów pod lokale użytko-
we, stanowiące własność Gminy Miasta 
Wejherowa na poziomie symbolicznego 
1 zł netto miesięcznie za cały lokal dla 
wszystkich działalności objętych zaka-
zem działania na podstawie rozporzą-
dzeń Ministra Zdrowia.

Na wniosek Prezydenta Miasta radni 
przyjęli uchwały wpierające wejherow-
skich przedsiębiorców ponoszących nega-
tywne konsekwencje ekonomiczne z po-
wodu COVID-19:

1. W okresie od 1 maja do 31 grud-
nia 2020 r. na nie będzie pobierana tzw. 

opłata prolongacyjna (należna na mocy 
dotychczasowych przepisów) za zasto-
sowanie ulgi w postaci rozłożenia na 
raty lub odroczenie terminów płatności 
podatku od nieruchomości. Dzięki temu 
przedsiębiorcy nie poniosą dodatkowych 
kosztów i zaoszczędzą środki. 

2. Ustalono dodatkowe zasady, sposób 
i tryb umarzania, rozkładania na raty 
oraz odraczania opłat cywilnoprawnych 
należnych miastu od przedsiębiorców 
z tytułu najmu, dzierżawy lub użytkowa-
nia w przypadku pogorszenia się płyn-
ności finansowej. Uprawnieni są do tego 
przedsiębiorcy, jeśli spadek sprzedaży 
towarów i usług w ujęciu ilościowym lub 
wartościowym o 15% lub 25% w zależno-
ści od wybranego okresu. 

We wszystkich opisanych przypadkach, 
przedsiębiorcy chcący skorzystać z ulg po-
winni złożyć stosowny wniosek.

Rada Miasta podczas sesji podjęła 
również inne decyzje, m.in. zwiększyła 
środki na wykonanie nowego, bezpłat-
nego parkingu na 154 samochody przy 
wejherowskim szpitalu, którego budowa 
już wkrótce się rozpocznie oraz na wy-
konanie wiaty rowerowej przy Szkole 
Podstawowej nr 9 – zwycięski projekt 
z Budżetu Obywatelskiego 2019. O tych 
tematach poinformujemy w odrębnych 
publikacjach.

/raf/

Nadzwyczajna sesja w maseczkach
WeJHeROWO | Z zachowaniem szczególnych środków ostrożności odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa. Jej najważniejszym punktem było 
przyjęcie uchwał dotyczących udzielenia przez miasto pomocy wejherowskim przedsiębiorcom, którzy ucierpieli w związku z epidemią koronawirusa. 
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Parking stanowi nową infrastrukturę 
komunikacyjną miasta i jest podstawo-
wym elementem Węzła Integracyjnego 

Wejherowo (Kwiatowa), który uspraw-
ni i połączy transport indywidualny ze 
środkami transportu zbiorowego.

Pomimo, że cały projekt nie został 
jeszcze zakończony i w okolicy trwają 
jeszcze roboty budowlane przy innych 
obiektach, Urząd Miejski w Wejherowie 
we współpracy z wykonawcą zadania 
otrzymał decyzję na użytkowanie wyko-
nanego już parkingu wraz z drogami do-
jazdowymi, który jako część inwestycji 
został dopuszczony do ruchu i eksplo-
atacji. Wartość zakresu robót oddanych 
do użytku to 10,2 mln zł.

W przekazaniu do użytkowania uczest-
niczyły władze Wejherowa oraz dyrek-
tor Piotr Kęsikowski z firmy SKANSKA 
S.A., która na zlecenie miasta jest wyko-
nawcą zadania. Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt podkreślił, że po-
mimo szalejącego koronawirusa Urząd 
Miejski i firmy wykonawcze starają się 
pracować w tych trudnych warunkach 
i bezpiecznie realizować zdania.

- Bardzo się cieszymy, iż możemy 
w końcu oddać lokalnej społeczności 
część inwestycji. Na pewno znacząco 
ułatwi to życie mieszkańców Miasta, ale 
również mieszkańców powiatu – mówi 
dyrektor Piotr Kęsikowski. 

Parking został zrealizowany w opar-
ciu o projekt „Budowa Węzła Integra-
cyjnego Wejherowo Kwiatowa wraz 
z trasami dojazdowymi”, na co władze 
miasta zdobyły dofinansowanie unij-
ne z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt 
realizowany jest w formule tzw. Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych 
na obszarze Stowarzyszenia Obszar Me-
tropolitalny G-G-S. Projekty drogowe 
w zakresie węzłów integracyjnych reali-
zowane są w 24. lokalizacjach na terenie 
Stowarzyszenia. 

Zadaniem węzła integracyjnego jest 
umożliwienie dojazdu mieszkańcom 
różnymi środkami transportu indywidu-
alnego i ich pozostawienie, a następnie 
przesiadka na transport zbiorowy. Jak 
informuje zastępca prezydenta miasta 
Beata Rutkiewicz, parking skomuniko-
wany jest z drogą krajową nr 6, a także 
z pobliskimi obiektami handlowymi 
i stacją paliw. Na parkingu znajdują się 
łącznie 172 miejsca postojowe, w tym 

11 dla osób niepełnosprawnych. Wy-
dzielono 9 miejsc do zatrzymania typu 
KISS&RIDE („pocałuj i jedź”), 7 miejsc 
postojowych TAXI, 2 zatoki autobusowe 
z wiatami przystankowymi. Wybudowa-
no drogi dojazdowe i ciągi piesze z kostki 
betonowej. Obok parkingu wzdłuż drogi 
krajowej nr 6 powstała ścieżka rowero-
wa o długości 723 metrów, a na parkin-
gu została usytuowana wiata rowerowa 
i stojaki łącznie na 48 rowerów. Zadbano 
o ławki, kosze śmietnikowe i zieleń ulicz-
ną. Wykonano 2 windy umożliwiające 
zjazd bezpośrednio do tunelu prowadzą-
cego do dworca PKP, a także oświetlenie 
i monitoring wizyjny czuwający nad bez-
pieczeństwem osób i pojazdów. Parking  
posiada pełną infrastrukturę podziemną, 
m.in. kanalizację deszczową. 

O wcześniejsze oddanie do użytkowa-
nia potrzebnego mieszkańcom parkin-
gu, zanim zakończą się pozostałe roboty 
w okolicy i cały projekt, wnioskowali 
m.in. radni Ruchu Społecznego Wolę 
Wejherowo i Platformy Obywatelskiej 
Ponad Podziałami.

/raf/

Ponad 170 nowych miejsc parkingowych
WeJHeROWO | Mieszkańcy mogą już korzystać z nowego parkingu wielofunkcyjnego pomiędzy drogą krajową nr 6 a torami PKP, przy dworcu kolejowym. 
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Jest to forma pomocy dla szpitala i pacjentów. 
Inwestycję będzie realizowało miasto Wejherowo. 
Koszt parkingu, który zaplanowano dla 154 aut, 
wyniesie prawie 2 mln zł. Około 2/3 kosztów, tj. 
1,3 mln zł pokryje miasto Wejherowo, a pozostałą 
1/3 tj. 680 tys. w ramach współpracy z Miastem za-
płacą starostwo i gminy z powiatu wejherowskiego. 
W najbliższych dniach zostanie podpisania umowy 
z wykonawcą. Jednak niektórzy wejherowscy radni 
są przeciwni tej inwestycji.  

- O konieczności budowy nowych miejsc parkin-
gowych w okolicy szpitala nie trzeba nikogo przeko-
nywać. Zwłaszcza obecnie, podczas epidemii korona-
wirusa widać, jak ważna jest nasza służba zdrowia, 
do której musimy zapewnić dostęp i w miarę po-
siadanych możliwości wspierać. – mówi Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wejherowa. – Obserwujemy 
wciąż rosnące zapotrzebowanie na miejsca postojo-
we w tym miejscu. Jest to inwestycja dla wszystkich 
mieszkańców powiatu, którzy korzystają z usług 
wejherowskiego szpitala. Chcemy naszemu szpitalo-
wi i pacjentom pomóc. Dziękuję wszystkim burmi-
strzom, wójtom oraz staroście powiatu za przekazane 
środki na budowę parkingu. 

Podczas ostatniej sesji w dniu 28 kwietnia Rada 
Miasta Wejherowa zwiększyła środki na budowę 
parkingu o 750 tys. - dodatkowe 150 tys. z budżetu 
Wejherowa i 600 tys. zł dotacji ze starostwa i gmin 
powiatu wejherowskiego. W ten sposób, razem z już 
wcześniej zabezpieczonymi środkami Miasta Wej-

herowa, zapewnione jest finansowanie całości bu-
dowy parkingu. 

Dwoje radnych: Wojciech Wasiakowski i Teresa 
Skowrońska ze Stowarzyszania Dla Wejherowian gło-
sowało przeciwko uchwałom przyznającym środki 
na budowę parkingu przy wejherowskim szpitalu, nie 
uzasadniając swojej decyzji. Wywołało to naturalnie 
komentarze dotyczące tej sytuacji. 

Przewodniczący Rady Miasta Jacek Gafka: 
- Pomimo trudnej sytuacji budżetu miasta wywo-

łanej epidemią koronawirusa będziemy budowali 
tak ważny dla mieszkańców parking przy szpitalu. 
Co więcej, w ramach współpracy dołożą się finanso-
wo inne samorządy. Jeśli w tej sytuacji wspomniana 
dwójka wejherowskich radnych jest przeciwko, to 
jest to oburzające!  

Wiceprzewodniczący Rady Wojciech Kozłowski:
- Radni Teresa Skowrońska i Wojciech Wasiakowski 

są tak zacietrzewieni przeciwko Prezydentowi Mia-
sta, że działają przeciwko mieszkańcom Wejherowa.

Finansowanie parkingu przy szpitalu: miasto Wej-
herowo 1,3 mln zł, powiat wejherowski 250 tys. zł, 
miasto Rumia 100 tys. zł, miasto Reda 75 tys. zł, 
gmina Wejherowo 75 tys. zł, gmina Szemud 50 tys. 
zł, gmina Gniewino 30 tys. zł, gmina Linia 20 tys. 
zł. Swój udział zapowiedziała również gmina Luzino 
w kwocie 50 tys. zł i gmina Łęczyce 30 tys. zł. 

- Parking z płyt YOMB wybudowany zostanie na 
powierzchni  4085. m kw. - informuje Beata Rutkie-
wicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Powstanie 
także jezdnia manewrowa z kostki betonowej, dojazd 
do parkingu od ul. Jagalskiego oraz chodniki i oświe-
tlenie.  Pobocza i skarpy zostaną umocnione płytami 
ażurowymi, które zostaną obsiane mieszanką traw. 
Z wykonawcą zostanie wkrótce podpisana umowa, zaś 
inwestycja zakończy się do końca bieżącego roku.

Warto dodać, że Wejherowo regularnie wspomaga 
Szpital Specjalistyczny w Wejherowie pomimo, że nie 
jest to jednostka miejska. Każdego roku przekazuje-
my dotacje celowe na zakup sprzętu medycznego czy 
rozwój placówki. 

/raf/

Łatwiej zaparkujesz przy szpitalu
WeJHeROWO | Wkrótce rozpoczęcie budowy parkingu przy wejherowskim szpitalu. Nowy, w pełni bezpłatny 
dla mieszkańców parking, powstanie do końca roku pomiędzy ul. Jagalskiego, a lądowiskiem dla helikopterów.Szanowni Państwo!

Chcę w przejrzysty i rze-
telny sposób poinformo-
wać Państwa o sytuacji 
finansowej Wejherowa 
w związku z epidemią ko-
ronawirusa. Codziennie 
obserwujemy w naszym 
kraju bardzo negatyw-
ne skutki gospodarcze 
i ekonomiczne wywoła-
ne epidemią. Nadcho-
dzi prawdziwy kryzys. 
Sytuacja ta w oczywisty 
sposób mocno uderza 
w finanse samorządów, 
gdyż m.in. szybko spa-
dają wpływy z podatków, 
które są podstawowym źródłem budżetów 
miast i gmin. Poza tym ponosimy koszty 
walki z rozprzestrzenieniem się i skutkami 
koronawirusa.
Kiedy w grudniu 2019 roku uchwaliliśmy bu-
dżet Wejherowa na 2020 rok informowałem, 
że sytuacja jest trudna. Wynikało to przede 
wszystkim z ogromnego niedofinansowania 
oświaty przez rząd, utraty znacznych docho-
dów z podatków w wyniku zmian ustawowych 
oraz dużego powszechnego wzrost kosztów 
w gospodarce. Dzięki podjętym w zeszłym 
roku działaniom oszczędnościowym było 
możliwe podczas marcowej sesji Rady Miasta 
wprowadzenie do budżetu kwoty 19 mln zł 
uzupełniając braki na rok bieżący, aby zapew-
nić normalne funkcjonowanie miasta.
Obecnie - po uderzeniu wirusa - sytuacja 
budżetu naszego miasta jest bardzo trudna. 
W zakresie inwestycji będziemy realizowali 
tylko te zadania, które zostały już rozpo-
częte lub mają dofinansowanie zewnętrzne. 
Pozostałe inwestycje jesteśmy zmuszeni 
wstrzymać z braku środków. Jeśli sytuacja fi-

nansowa samorządów nie 
poprawi się znacząco, to 
i w latach następnych nie 
będzie możliwości ich re-
alizacji. Wiele zadań w ży-
ciu społecznym, kulturze, 
sporcie, edukacji itd. bę-
dziemy musieli ograniczyć 
lub z nich zrezygnować. 
Chcemy jednak chronić 
dofinansowanie dla orga-
nizacji społecznych, które 
wnoszą cenny i potrzebny 
wkład w życie miasta.
Czy i kiedy sytuacja finan-
sowa może się poprawić? 
Wszyscy liczymy na od-
mrożenie gospodarki i jej 
wzrost po epidemii, choć 

z pewnością będzie to proces długotrwały. 
Polskie samorządy, podobnie jak przedsię-
biorcy i pracownicy, czekają obecnie na po-
moc i działania rządu. Bez tego miasta i gminy 
sobie nie poradzą, gdyż funkcjonujemy dzięki 
transferom pieniędzy w różnej formie z bu-
dżetu państwa. Szczególnie ważny jest tzw. 
pakiet stymulujący przewidziany w rządowej 
Tarczy Antykryzysowej. Samorządy mają 
otrzymać dodatkowe środki na inwestycje, 
przede wszystkim drogowe, które mają rozru-
szać gospodarkę. Mamy nadzieje, że rządowi 
uda się realizować programy, które zapowie-
dział Pan Premier i Pan Prezydent.
Proszę Państwa o zrozumienie obecnej sy-
tuacji i wyrozumiałość. Ze swojej strony oraz 
moich współpracowników dołożymy wszel-
kich starań, aby w jak największym stopniu 
łagodzić negatywne społeczne skutki ko-
ronawirusa. Jestem przekonany, że normal-
ność wróci do Polski i do naszego miasta.

Krzysztof Hildebrandt,
Prezydent Wejherowa

ośWiadczenie prezydenta WejheroWa 
W SpraWie SkutkóW finanSoWych koronaWiruSa



Powiat Wejherowski
www.powiatwejherowski.pl /powiatwejherowski

 OBWiEszCzENiE
starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1, art.11a ust.1, art.11f ust. 3 
ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygo-
towania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /t.j. 
Dz.U. z 2018r. poz. 1474./ oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 
czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego /
tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm./ zawiadamia, że 
w dniu 05.05.2020r., na wniosek Burmistrza Miasta Rumi wy-
dano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 
polegającą na: 

 budowę drogi gminnej jako Etap ii inwestycji pn.: 
„Przebudowa skrzyżowania ul. Dąbrowskiego z ul. Dział-

kowców wraz z jej rozbudową oraz przebudowie końcowe-
go odcinka ul. Działkowców w rumi” 

na nieruchomościach gruntowych na terenie gminy Miasta 
Rumi określonych poniżej:

działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gmin-
nej:
- obr. 15 działki nr ewid.: 67/6, 68/22, 63/7, 68/24 (powstała 
z dz. nr. 68/23), 63/8 (powstała z dz. nr. 63/8)

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, 
właściwe organy administracji rządowej i samorządowej oraz 
właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwe-
stycją, że w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane 
z rosnącym zagrożeniem epidemiologicznym (KOROnAWiRUs), 
informujemy, że do odwołania starostwo Powiatowe w Wej-
herowie zostaje zamknięte dla interesantów i pracuje w trybie 
wewnętrznym. 
z decyzją można zapoznać się w starostwie Wejherowskim, 
84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, po wcześniejszym umówieniu 
telefonicznym: tel. 58 572-94-47 lub drogą elektroniczną.
informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 
1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomie-
nie stron postępowania uważa się za dokonane po upływie 14 
dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 OBWiEszCzENiE
starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1, art.11a ust.1, art.11f ust. 3 ustawy z dnia 
10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwesty-
cji w zakresie dróg publicznych /t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1474./ oraz art. 10 
i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania admini-
stracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm../ zawiadamia, że 
w dniu 29.04.2020r., na wniosek z dnia 25.10.2019r. (uzupełnionego dnia 
11.03.2020r.) wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogo-
wej polegającej pn.: 

„rozbiórka starego i budowa nowego mostu 
w ciągu drogi powiatowej nr 1318G 

na rzece Łeba w m. Łęczyce” 

na nieruchomościach gruntowych na terenie gminy łęczyce określonych 
poniżej:

a. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:
- obręb łęczyce, działki nr ewid.: 317, 393/1 (z podziału działki nr 393), 
383/1 (z podziału działki nr 383)

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, bu-
dowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg 
publicznych:
- obręb łęczyce działki nr ewid.: 308/8, 384

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe 
organy administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców 
i użytkowników terenów objętych inwestycją o możliwości zapoznania się 
z decyzją w starostwie Wejherowskim Wydział Architektury i Budownictwa, 
84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, Wgląd do akt postępowań administracyj-
nych w okresie epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego spowodowane-
go wirusem COViD-19 będzie możliwy po wcześniejszym umówieniu się. 
Osoby, które chcą uzyskać wgląd do akt, proszone są o zgłoszenie takiego 
zamiaru w terminie 14 dni, telefonicznie lub drogą elektroniczną. Wgląd do 
akt sprawy będzie możliwy w godz.7.30-15.30, tel. 58 572-94-47 lub moż-
na złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie drogą elektroniczną 
poprzez platformę ePUAP lub za pośrednictwem operatora pocztowego. 
informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu 
postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uwa-
ża się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

 iNFOrmaCJa

zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020, poz. 65 ze zm.)

starosta Wejherowski informuje,

że w siedzibie starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 oraz na stronach internetowych: www.bip.powiatwejherowski.pl, www.powiatwej-
herowski.pl, www.uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl zamieszczono, przez okres 21 dni, wykaz nr Vi/2020 nieruchomości, dotyczący nieruchomości grun-
towych, stanowiących własność skarbu Państwa, przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym oznaczonych ewidencyjnie jako: część 
działki nr 4/6, obręb Jackowo, część działki nr 1/5, obręb Kierzkowo i część działki nr 405/6, obręb sasino, gmina Choczewo.

Wykaz wywieszono w dniu 7 maja 2020 r.



OBWiEszCzENiE
starosta Wejherowski

działając na podstawie art. 1, art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy z dnia 10 
kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwesty-
cji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 1474) oraz 
art. 10, 49 i art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania 
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) zawiada-
miam, że w dniu 2020-02-04 na wniosek zarządu Powiatu Wejherowskiego, 
84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4 wszczęto postępowanie w sprawie:

wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: 
„rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G poprzez budowę chodnika na 

odcinku od m. rybno do rybskiej Karczmy” 

na nieruchomościach gruntowych na terenie gminy gniewino określonych 
poniżej:

a. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi powiatowej:
- obr. Rybno: 41/1, 126/4, 26, 134/1, 125/1, 264/1, 126/5, 127/1, 126/6, 1/1, 
130/4 (z podziału dz. nr 130/1), 129/3 (z podziału dz. nr 129/1), 131/3 (z po-
działu dz. nr 131/2), 134/3 (z podziału dz. nr 134/2), 132/3 (z podziału dz. 
nr132/2), 128/7 (z podziału dz. nr 128/6), 4/15 (z podziału dz. nr 4/9), 133/1 
(z podziału dz. nr 133), 25/1 (z podziału dz. nr 25), 127/4 (z podziału dz. nr 
127/2)

B. działki objęte obowiązkiem rozbiórki obiektów budowlanych, bu-
dowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów i innych dróg 
publicznych:
- obr. Rybno: 39/18, 39/29, 39/22, 6, 4/12, 126/12, 126/8, 4/13, 126/13, 4/16 
(z podziału dz. nr 4/9), 2, 39/14, 17, 4/3, 36, 281/6, 37/3, 37/6, 37/4, 35/2, 
126/15, 128/8 (z podziału dz. nr 128/6), 39/12, 39/27, 281/1, 281/5, 8/2, 
127/5 (z podziału dz. nr 127/2), 126/14

W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe 
organy administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców 
i użytkowników terenów objętych inwestycją o możliwości składania wnio-
sków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, a także 
o możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów i materiałów 
oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie, 
która zostanie podjęta w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty dokona-
nia się obwieszczenia. 

W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane z rosnącym zagroże-
niem epidemiologicznym (KOROnAWiRUs), informujemy, że do odwołania 
starostwo Powiatowe w Wejherowie zostaje zamknięte dla interesantów 
i pracuje w trybie wewnętrznym. z aktami sprawy można zapoznać się 
w starostwie Wejherowskim, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja 4, po wcześniej-
szym umówieniu telefonicznym: tel. 58 572-94-47 lub drogą elektroniczną 
lub złożyć ewentualne zastrzeżenia i uwagi na piśmie.

informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu 
postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania uwa-
ża się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam
Sprzedam gospodarstwo rolne o po-
wierzchni 8.2 ha wraz z zabudowaniami, tel. 
661 895 941

kupię

kupię mieszkanie za gotówkę, w Trójmie-
ście, do remontu, zadłużone, tel. 572 48 55 
29

Skup mieszkań za gotówkę, w trójmiescie 
i okolicach, tel. 510 894 627

MOTORYZACJA

Sprzedam

Skoda 105S, 39 lat, iGAS (BRC), cytrynowa, 
cena 1876 zł, Tczew, tel. 574 797 077

jaWa typ 220, 1977 r., farbig Blau-Zitrone, 
2T, 2 os., OC, BT, cena 3988 zł, Tczew, tel. 574 
797 077

kupię

OGŁOSZENIA

Skup, złomowanie aut, kasacja aut, pomoc 
drogowa, tel. 789 345 593

EDUKACJA

krótkie porady z matematyki, fizyki i che-
mii udzielę uczniowi przez telefon. Tel: 58 
677 01 50

SPRZĘT ELEKT.

Sprzedam komputer, dysk 120 GB, klawia-
tura Vobis, monitor LCD TV Samsung z pilo-
tem, 500 zł, 505-56-70-34 

USŁUGI

uSłuGi dekarsko – ciesielskie, tel. 697 753 
504

opakoWania jednorazowe, tel. 501 175 
330

kotłoWnie, instalacje, wod-kan, gazowe, 
pompy ciepła, całe Trójmiasto i okolice, tel. 
601 677 964

ReKlAMA 32/2019/Rl

Kupię mieszKanie!!!
W powiecie wejherowskim, 1-3 pokoje,

może być do remontu.

  728-657-517, iza

www.gwe24.pl | redakcja@expressy.pl | www.expressy.pl

REDAKCJA
ul. Gniewowska 7, 84-200 Wejherowo
tel./fax. 58 736 16 92, tel. 58 736 33 22

REDAKTOR NACZELNY: 
Piotr Ruszewski 
p.ruszewski@expressy.pl

DYREKTOR HANDLOWY: 
Rafał Laskowski
r.laskowski@expressy.pl

DZIENNIKARZE: 
Rafał Korbut,
Daria Dunajska

OPRACOWANIE GRAFICZNE I SKŁAD: 
Łukasz Wick

SEKRETARZ DS. ADmINISTRACYjNYCH:
Magdalena Chmielewska
tel. 796 600 155
m.chmielewska@expressy.pl

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych 
oraz zastrzega sobie prawo ich redagowania 
i skracania. Redakcja nie odpowiada za treść 
zamieszczanych ogłoszeń.

ISSN 2544-9591
WYDAWNICTWO, NORDAPRESS PPHU, 
84-200 Wejherowo, ul. Gniewowska 7, 
NIP 588-131-07-65

BIURO REKLAm
Danuta Bieszke, 
d.bieszke@expressy.pl,
tel. 660 731 138

reklama@expressy.pl

DRUK Express media Bydgoszcz
NAKŁAD 12 000 egzemplarzy

Rozpowszechnianie redakcyjnych 
materiałów publicystycznych bez zgody 
wydawnictwa jest zabronione.

ReDAKcjA GDAŃSK: 
Aleja Zwycięstwa 24, 80-219 Gdańsk,
tel./fax. 58 736 16 92,
tel. 58 736 33 22

profeSjonalna fotografia okolicz-
nościowa: śluby, wesela, sesje plenerowe, 
chrzty, komunie, tel. 697 442 013

TOWARZYSKIE

Sex-sex-sex to lubię, gorąca Blondi pozna 
Panów sponsorów, Sopot, tel. 514 120 213

57 latek pozna miłą Panią, wiek i stan cywilny 
bez znaczenia, tel. 573 974 135

RÓŻNE

Sprzedam drewno opało-
we, gałęziówkę, sosnę, buk, 130 zł, 
tel. 729 888 783

SianokiSzonka 120x120, dobrej jakości, 
cena 80 zł, Szemud, tel. 510 751 837

Słoma sucha 120x120, cena 40 zł, Szemud, 
tel. 510 751 837

beczkę 2000.l na podwoziu do szamba, 
cena 1200 zł, Szemud tel. 510 751 837

oWieS, cena za 100 kg po 70 zł, mieszanka 
80 zł, tel. 510 751 837

Sprzedam pralkę małą z wirówką 2 w 1 
nowa, wys. 73 cm, szer. 63, cena 410 zł, Sie-
rakowice, tel. 795 019 958

lodóWkę dużą, żelazko, stół, atrakcyjna 
cena, tel. 576 204 945

Sprzedam odkurzacz przeciwalergiczny, 
do prania dywanów i tapicerek, 950 zł, Siera-
kowice tel. 790 290 835

SieWnik poznaniak szeroki 2350 zł, opry-
skiwacz 400 l, 1450 zł, tel. 600 667 860

kultyWator szer. 240 cm, oraz brony troj-
ki zawieszane 1650 zł, tel. 600 667 860

Słoma w balotach 120x150, siano, słoma 
w kostkach z magazynu, możliwość trans-
portu, tel. 506 250 477

dreWno opałowe, buk, sosna i gałęziówka, 
porąbane, ułożone, możliwy transport, tel. 
506 250 477

złota rączka, drobne naprawy, sprzątanie 
obejścia, piwnic, transport, prace w ogrodzie, 
okolice Lu zina, Wejherowa, tel. 693 737 381

Sprzedam lodówkę, dwudrzwiową, typ da-
ewoo, cena do uzgodnienia, stan idealny, tel. 
885 557 151, tel. 58 714 41 54

Sprzedam materac rehabilitacyjny, grzej-
nik z lampą karbonową, moc. 900 W, nowa, 
tel. 502 647 767

Sprzedam szafę 2-drzwiową, na obuwie 
i kurtki, 135x135, brązowa, bardzo tanio, tel. 
517 782 024

Sprzedam grobowiec w Pierwoszynie, 4 
osobowy, tel. 607 291 564

Sprzedam dreWno 
bukowe , grube , twarde , 

wysuszone ,sezonowane 3 lata 
poukładane na paletach po 1 

metr sześcienny, tylko 3 palety 
Cena 590 zł za całość . 

Odbiór własnym transportem 
lub załatwię transport 

odpłatnie.

 Tel. 602 705 001 

JAnuSzowi 
ModzelewSkieMu

Naszemu Koledze

Krzysztof Krzemiński
Burmistrz Miasta Redy
wraz z pracownikami

oJcA

składamy wyrazy głębokiego 
żalu i współczucia

oraz słowa otuchy i wsparcia
z powodu śmierci

Pracownikowi
urzędu Miasta w Redzie

OgłOszenie 123/2020/DB

ReKlAMA 103/2020/DB

OgłOszenie 124/2020/DB

uWaGa... noWy numer oGłoSzeń za 2 zł 7248!
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Umowa z wykonawcą, którym jest firma 
handlowo-usługowa Auto-Sport z siedzibą 
w Cieszenie, została podpisana na początku 
kwietnia. Zgodnie z harmonogramem prace 
rozpoczęły się zaraz po długim weekendzie 
majowym. W pierwszej kolejności nastąpi-
ła wycinka kolidujących z placem budowy 
drzew. Następnym etapem będzie usunięcie 
oraz demontaż dotychczasowych urządzeń 
sportowych i piłkochwytów. 

W kolejnych tygodniach wykonawca przy-
stąpi do prac ziemnych, niwelacji terenu, 
przygotowania podłoża i ułożenia sztuczne-
go trawnika. Zamontowane zostaną bram-
ki oraz nowe, wyższe od dotychczasowych, 
piłkochwyty. Ostatnim etapem będzie mon-
taż ogrodzenia, furtek, słupków bezpieczeń-
stwa oraz budowa chodnika dookoła boiska. 
Wszelkie prace budowlane powinny się za-
kończyć w czerwcu tego roku, natomiast na 
przełomie września i października wokół 
obiektu zostaną posadzone drzewa. 

Wykonanie mini boiska do piłki nożnej 
stanowi pierwszy etap projektu obywatel-
skiego pod nazwą „Budowa kompleksu spor-
towo-rekreacyjnego przy ul. K. Napierskiego 
w Rumi”. W ramach zapowiadanego przez 
wnioskodawcę projektu drugiego etapu in-
westycji planowana jest budowa placu zabaw 
wraz z oświetleniem. Trzeci etap wiązałby się 
z powstaniem wielofunkcyjnego boiska.

leSzek GrzeSzczyk, 
radny Rumi

– Od początku poprzedniej kadencji sukcesywnie zmieniamy 
i rozbudowujemy bazę rekreacyjną. Budujemy nowe place za-
baw i obiekty sportowe dla najmłodszych, a także remontujemy 
te istniejące. Boisko przy ul. Kilińskiego jest długo wyczekiwa-
nym obiektem w tej części Lotniska. Ogromne brawa należą 
się naszym mieszkańcom, bo to dzięki ich głosom projekt ten 
znalazł się w gronie zwycięzców Budżetu Obywatelskiego. 
Osobne podziękowania kieruję do wnioskodawcy, który wraz 
z najbliższymi włożył w ten projekt ogrom pracy – podkreśla 

rumski radny. – To pierwszy etap tej sporej inwestycji. W planach są jeszcze dwa etapy, tak 
aby powstał cały kompleks sportowo-rodzinny. Już teraz zachęcam wszystkich do głosowania 
w Budżecie Obywatelskim na kolejne etapy, jak tylko będzie to możliwe – dodaje.

,,

Budują mini boisko 
do piłki nożnej
Rumia | Rozpoczęły się prace związane z budową mini boiska przy ulicy Kostki Napierskiego w Rumi. 
Obiekt sportowy o wymiarach 15 na 28 metrów będzie przeznaczony do gry w piłkę nożną. Inwestycja 
realizowana jest w ramach Budżetu Obywatelskiego, a jej koszt to ponad 220 tysięcy złotych. 
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Z inicjatywy Teresy Tkaczyk i przy wsparciu 
Urzędu Miasta, 15 i 16 kwietnia redzcy radni 
przeprowadzili akcję rozdawania maseczek 
seniorom z terenu Redy. Akcja odbyła się przy 
obecnie nieczynnym redzkim Klubie Senior+, 
gdzie chętni mogli otrzymać kolorowe ma-
seczki wielorazowe, wykonane przez lokalnych 
przedsiębiorców. Przez dwa dni rozdano około 
4 tysięcy maseczek. Ale to nie wszystko…

- Wspólnie z koleżankami i kolegami radny-
mi postanowiliśmy stworzyć lokalną, interne-
tową kampanię informacyjną – mówi dr Kata-
rzyna Osiecka-Brzeska, radna Klubu Wspólna 
Reda, inicjatorka akcji – Na naszych profilach 
facebookowych zamieściliśmy wpisy i filmi-
ki zachęcające mieszańców Redy do noszenia 
maseczek i przestrzegania wymogów higie-
nicznych.

W projekcie wzięli udział radni: Katarzy-
na Osiecka-Brzeska, Krystian Melzer, Leszek 
Hebel, Teresa Tkaczyk, Emila Sawicka-Lieder, 
Sebastian Kozioł, Karolina Bochan, Zbigniew 
Frybezowski i Mateusz Richert.

29 kwietnia do akcji rozdawania maseczek 
włączyła się Redzka Rada Seniorów i kolejnych 
ponad 200 sztuk trafiło do mieszkańców.

maSeczkę muSimy założyć:
- wychodząc poza dom i własną posesję, na 

drogach i placach

- jadąc komunikacją publiczną
- jadąc samochodem osobowym z osobami, 

z którymi nie mieszkamy 
- w miejscach ogólnodostępnych: budynkach 

administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwo-
ści, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa 
wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowot-
nej, społecznej lub socjalnej, bankach, sklepach, 
lokalach gastronomicznych, punktach usługo-
wych, na poczcie, na targowiskach (straganach), 
obiektach sportowych i turystycznych, obsłudze 
pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, 
lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym 

- na terenie nieruchomości wspólnych, czyli 
na klatce schodowej, w windzie, na wspólnym 
podwórku itp. 

oboWiązku nie mają:
- kierowcy samochodów osobowych, jeśli 

jadą sami lub z dzieckiem do lat 4
- dzieci do ukończenia 4 roku życia
- osoby z niepełnosprawnością, które nie 

mogą zakrywać ust lub nosa z powodu sta-
nu zdrowia lub dlatego, że nie potrafiłyby 
jej zdjąć lub nie wiedziałyby, kiedy to zrobić 
(okazanie orzeczenia lub zaświadczenia nie 
jest wymagane)

- osoby wykonujące czynności zawodowe, 
służbowe lub zarobkowe w budynkach, za-
kładach, obiektach, placówkach i targowi-
skach (straganach), z wyjątkiem osób obsłu-
gujących interesantów lub klientów

- na terenie obiektów sportowych sędziowie, 
osoby uprawiające sport oraz ich trenerzy 

- kierowcy w transporcie publicznym, jeśli 
zostali w odpowiedni sposób oddzieleni od 
pasażerów

- duchowni podczas czynności lub obrzędów 
religijnych

- żołnierze i funkcjonariusze wykonujący za-
dania służbowe.

Na żądanie policji i przedstawicieli innych 
instytucji uprawnionych do legitymowania 
oraz w przypadku konieczności identyfikacji 
lub weryfikacji tożsamości, każdy ma obowią-
zek odkrycia ust i nosa. 

UM Reda

Radni przypominają – noś maseczkę!
Reda | Już wiadomo, że część osób choruje bezobjawowo. Zasłanianie ust i nosa maseczkami, przyłbicami lub elementami odzieży może 
powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Od 16 kwietnia do odwołania mamy obowiązek zasłaniania ust i nosa w przestrzeni publicznej. 

W wejherowskim ratuszu prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt podpisał umowę z wykonawcą inwestycji 
Konsorcjum firm: KRUSZYWO sp. z o. o. Linia oraz BITUMI-
NIUM sp. z o. o. Linia. Jest to jeden z ważniejszych i trud-
niejszych odcinków Zachodniego Połączenia Drogowego 
Wejherowa, na który władze miasta pozyskały dofinanso-
wanie zewnętrzne.
Inwestycja, której zakończenie zaplanowano na grudzień 
2022 r. ma kosztować ok. 11,2 mln zł, z czego ponad 7,4 mln 
zł (2/3 kosztów) władze miasta pozyskały z rządowego 
Funduszu Dróg Samorządowych. Swój udział w tej inwesty-
cji ma PEWiK, który wybuduje sieć wodociągową i kanaliza-
cję sanitarną za kwotę ok. 480 tys. zł.
Dzięki nowej drodze ruch z Trasy Kaszubskiej będzie wy-
prowadzamy z centrum miasta.
- Nowa droga połączy ul. Strzelecką z ul. Sucharskiego, 
a następnie poprzez wybudowany już węzeł „Działki” 
z krajową „szóstką”. Inwestycja ta jest pośrednio powią-
zana z budowaną właśnie Trasą Kaszubską – mówi Beata 
Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – Nowa droga 
przejmie ruch zmierzający do Wejherowa z Trasy Kaszub-
skiej. Kierowcy jadący ul. Strzelecką w kierunku miasta nie 
będą musieli wjeżdżać do centrum, będą je omijać w celu 
dojechania na krajową „szóstkę” i nie zakorkują Wejherowa. 
Realizacja tej inwestycji znacząco zmniejszy ruch na ul. 3 
Maja i ul. Sienkiewicza, w szczególności na rondzie, a także 
na przejeździe kolejowym w ciągu tej ulicy oraz na ulicach 
do nich przyległych. Celem tego nowego połączenia jest 
usprawnienie ruchu w całej zachodniej części miasta. 
Dzięki ominięciu centrum Wejherowa i rozbudowie systemu 
dróg ruch samochodów będzie dużo płynniejszy i mniej 
uciążliwy, poprawi się również bezpieczeństwo. 
- Koncepcję przebiegu nowej drogi wojewódzkiej nr 
218 miasto Wejherowo opracowało już kilka lat temu, 
między innymi po to, aby ruch samochodowy wypro-
wadzić z centrum Wejherowa – podkreśla Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wejherowa. - Budowa jednego 
kilometra drogi w trudnym terenie, przeniesie ten ruch 
z centrum miasta na nową ulicę. To bardzo przyszło-
ściowa i strategiczna inwestycja.
W ramach inwestycji powstanie droga gminna o dł. 867 
m wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, 
wodociągowej, teletechnicznej, elektroenergetycznej, 
oświetleniowej. Wybudowane zostaną także trzy przej-
ścia dla zwierząt, zbiornik retencyjny i ekran akustyczny 
o wys. 4 m. Zaplanowano także wybudowanie dwóch 
zatok autobusowych i zjazdów na tereny leśne, które 
połączone zostaną z istniejącymi drogami leśnymi. Inwe-
stycja obejmuje także rozbudowę odcinka o dł. 304 m ul. 
Strzeleckiej (droga powiatowa) wraz z budową małego 
ronda, chodnika i ścieżki rowerowej. 
Powstanie całego połączenia od ul. Strzeleckiej do ronda 
na ul. Chopina zaplanowane na kilka lat i jest realizowane 
przez miasto etapami. Obecnie powstanie nowa droga łą-
cząca ul. Strzelecką z ul. Sucharskiego. Wykonano dotych-
czas: Węzeł Działki - nową ulicę na odcinku od ul. Suchar-
skiego do istniejącego skrzyżowania na drodze krajowej nr 
6 na wysokości Powiatowego Urzędu Pracy; nowy odcinek 
ul. Lelewela; rondo na ul. Chopina; na ul. Ofiar Piaśnicy 
(drodze wojewódzkiej nr 218) dwa ronda, które upłynniły 
ruch na skrzyżowaniach z ul. Graniczną i Lelewela oraz z ul. 
Karnowskiego; odcinek ul. Karnowskiego - od ul. Ofiar Pia-
śnicy do ul. Przemysłowej wraz z budową nowego ronda. 
Planowana jest jeszcze budowa drogi łączącej istniejące 
już rondo na ul. Przemysłowej ze skrzyżowaniem na drodze 
krajowej nr 6 na wysokości Powiatowego Urzędu Pracy.
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WyproWadzą ruch droGoWy 
z SameGo centrum miaSta 

WejheroWo | rozpoczyna się budowa nowej drogi 
łączącej dwie ulice: Strzelecką oraz Sucharskiego.

fot. UM Wejherowo


